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M elléklet. A m. földt. társ. tagjainak névsora.

Társulati ügyek.
Szakgyülés 1872. évi február hó 28-án.

Tárgyalt : i Hofmann Károly. Á sványtani közlemények 
a Vihorlat-Guttin trachythegységnek délkeleti részéből 
(Lásd az értekezések alatt)

2. AU Antal. A  krystallitekről (Lásd az „irodalom “ 
rovata alatt).

3. F r. Posepny. Erzlagerstätten aus den Siebenbür- 
gischen Golddistrikten. (Posepny ur ezen német nyelven 
tartott értekezését az aranyterületek földtani átnézetes 
térképével együtt közlönyünk számára m egígérte, mi
helyest m egkapjuk az értekezést, azonnal sietni fogunk 
a közléssel).

4. A  titkár bejelenté a belépett uj tagokat ezek :

1. Buffiny Jenő bányamérnök Dobsinán.
2. Schneider Gustáv, vaskohó-igazgató Dobsinán.
3. Dr. Eissen Ede Pesten.
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ltciiilcs évi közgyűlés 1872. évi márczius hó l:t-áu.
Tárgyal:, i . Elnöki jelentés. 2. T itkári jelentés. 3. 

Jelentés a könyvtár állapotáról. 4. Pénztárnoki jelentés.
5. K öltségvetés az 1872. évre. 6. Indítvány levelező 
tagok választhatását illetőleg. 7. Az idén tartandó vidéki 
gyűlés helyének kitűzése. 8. A  választmány kiegészítése.

1. Föl olvastatott az elnöki jelentés, mely ekképen 
han gzik ;

Tisztelt közgyűlés!

Van szerencsém következőkben társulatunknak á llá 
sáról s a múlt évben kifejtett tevékenységétől áttekin- 
tetesen tudósítani a tiszt, közgyűlést.

A  múlt évnek elején társulatunk, a körülmények 
változtával, szükségesnek találta az alapszabályoknak 
módositását. Ezen módosított s I871, évi márcz. 8-án a 
nagym. m. kir. belügym inister ur által jóváhagyott alap
szabályok alapján a társulat utolsó, múlt évi aprilhó 26-án 
tartott, rendes közgyűlésén 3 évre megválasztó tisztvise
lőit és a választmányt, m ely utóbbinak három tag ja azon
ban a választást el nem fogadta. A  választm ány nem 
tartotta czélszerünek kiegészítése végett külön rendkivüji 
közgyűlést összehívni, miért is a jelen rendes évi köz
gyűlésnek egy ik  feladata, a választm ányt az alapszabá
lyok értelmében kiegészíteni.

A  módosított alapszabályok értelmében a m agyar
honi földtani társulat szorosabb összeköttetésbe kívánt 
lépni a m. kir, földtani intézettel , és az összeköt
tetés feltételeit, egyetértöleg a m. kir. földtani intézet 
igazgatójával, akkép vélte m egállapitandónak, hogy egy  
részről a társulat a hozzá beküldött v a g y  saját költségén 
gyűjtendő őslénytani tárgyakat, ásványokat, kőzeteket, 
s a t. a m. kir. földtani intézetnek tulajdonjoggal á lta l
adul egyszersmind erejéhez képest a m. kir. földtani 
intézet működését mindenben elősegíteni fo g ja ; m ásrész
ről m. kir földtani intézet, kiadandó évkönyveiből a 
társulatnak tagjai számára 200 példányt ingyen, s 
mennyiben a társulati tagok számának növekedése ese
tében több példányra volna szüksége, a többletet a 
kiállítási áron általengedni fogja.

Ezen összeköttetési egyezmény jóváhagyás végett a 
m. kir. földm.-. ipar- és kereskedelem -ügyi m agas minis- 
teriumhoz fölterjesztetvén, ennek a múlt közgyűlésen
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föl olvasott leiratában a társulat megkeresésének hely 
adatott s az óhajtott szorosabb összeköttetés létrejött.

Ezen, mindenesetre kedvező, összeköttetés következté
ben a társulat azon kellemes helyzetbe jutott, hogy 
1871-k i tagjainak a „Földtani K özlöny‘'-ön kívül a m. 
kir. földt. intézet első évkönyvét is adhatta tagilletm ény 
gyanánt.

A  társulatnak egyik  működése szakgyüléseknek 
tartásából áll. Ezek az előre m egállapított napokon pon
tosan m egtartattak s a társulat helyi tagjaihoz aránylag 
szépen látogatva v o ltak ; ezekről a társulat első titkára 
fog bővebb jelentést tenni. Nem mulaszthatom el. e helyt 
a társulat nevében köszönetemet kifejezni a m. tud. 
Akadém iának, mely palotájában gyűléseink számára már 
több év óta alkalm as helyiséget szíveskedett általengedni.

A  múlt évnek elején megindított „Földtani K ö z
löny “ , m ely azóta, a szünhónapokat k iv é v e , minden 
hóban megjelen, mint a társulatnak tudományos közege, 
m egtartott szakgyüléseinek részletes jelentéseit s egyéb 
társulati folyó ügyeket, valamint a szakgyüléseken tar
tott értekezéseket lehetőleg gyorsan hozza, ezeken kívül 
„Irodalom “ czimű rendes rovatában a  földtan és ásvány
tan körébe vágó irodalmi termékek ismertetését s k ivo
natait közli, fősúly fektettetvén azokra, m elyek hazánkra 
is vonatkoznak.

E gyes vidékeknek földtani átvizsgálására a társulat 
a múlt évben 400 frtot szentelt. Ezen összegnek fele 
Szabó József alelnök úrnak .adatott, hogy a Börzsöny- 
Marosi trachythegycsoportnak kőzeteit részletesen vizs
gálja , másik felét K och A ntal 2-od titkár úr kapta, ki a 
Szerem megyében fekvő ..Frusca G ora“ hegység egy 
részének átvizsgálására vállalkozott. Mindkét úrnak ismert 
szakavatottsága kezeskedik arról, hogy a föláldozott 
összeg tudományosan jól fog kamatozni, mit különben 
a várandó jelentések be fognak bizonyitani.

E  helyt ki kell emelnem, hogy K eller Em il tagtárs 
úr V ág-ú jhely vidékéről eg y  becses gyűjtem ényt küldött 
be ajándékban a társulatnak, melynek becsét az illető 
vidéknek földtani leírása emeli. A  gyűjtem ény átadatott 
már a m. kir. földtani intézetnek.

Mint különösen fontos eseményt társulatunknak múlt 
évi történetében ki kell emelnem a Flantken M iksa tag
társ úr által indítványozott, vidéki helyeken, különösen 
bányavárosokban tartandó gyűléseknek elsejét, értem a 
Selmeczbányán múlt évi aug. 7-től— 12-ig tartott első
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vidéki földtani gyűlést. Ezen gyűlés a selmeczi és sel- 
meczvidéki bányászok s egyéb szakférfiak élénk részvé
tele mellett á llo tt : eg y  megnyitó szakülésből aug. 7-én, 
szakértők vezetése alatt a legérdekesebb selmeczi és 
hodricsi bányák látogatásából, földtani kirándulásokból 
Selmecz, Hodrits, Vichnye és Szklenno vidékén, miket 
Pettkó J .  tanár úr vezetett, s végül eg y  berekesztő szak- 
gyülésből. Az üléseken értekezéseket tartottak : Pettko J .  
Platzer F . és Hantken M .; a bányákban és a kirándu
lások alatt szintén tartattak m agyarázó előadások s tanul
ságos eszmecserék fejlődtek ezek nyomán. Ezen első 
vidéki gyűlésnek főeredménye gyanánt az tekintendő, hogy 
a régi és a  nagy számmal belépett új selmeczi tagok- 
fiókegyletet képeztek, mely a fővárosban székelő földtani 
társulattal szoros összeköttetésben áll s feladatáéi kitűzte 
m agának, az anyatársulattal összemüködve, annak czéljait 
telhetőleg előmozdítani. E g y  a selmeczi tagok részéről 
beküldött tudósításban kilátásba helyeztetett, hogy ezen 
fiókegylet nem sokára véglegesen meg fog alakúim  s 
működésének programmját velünk közölni fogja.

E l nem hallgathatom a gyűlést rendező bizottságnak 
fáradhatlan buzgóságát, m elylyel a Selmeczen megjelent 
fővárosi tagtársakat fogadták, elszállásolták és otttartóz- 
kodásukat kellemessé tették. Fogad ják  szíves fáradozásuk
ért köszönetünknek őszinte kifejezését.

N agy  tevékenységet van hivatva a társulat kifejteni 
az 1873. évi bécsi világkiállításra nézve. M ár 1867-ik 
évben a társulat m agáévá tette azon tervet, hogy hazánk 
kőszéntelepeit beható tudományos vizsgálat alá vegye s 
hogy ezen vizsgálatok eredményét eg y  első alkalommal, 
valam ely belföldi általános iparkiállitásnál feltüntesse. 
E  végből a társulaton belül eg y  kőszén-bizottság alakult, 
mely több éven át sikerrel működött, mig a m. kir. 
földtani intézetnek fölállításával ezen intézet lett hivatva 
a vizsgálatnak folytatásával és befejezésével s azért a 
köszénbizottság föloszolván, a m. kir. földtani intézet 
igazgatósága vette át ezen ügyet. — Mindazonáltal, miu
tán az i 8 7 j-k i bécsi világkiállítás létesülése köztudomásra 
jutott, a társulat a  kőszénbánya-vállalatokat fölhívta, 
hogy ezen kiállításon együttesen képviseltessék mago
kat a m. kir. földtani intézet vezetése alatt.

Ez alatt érkezett le a m. kir. földmiv. ipar- és 
kereskedelem -ügyi magas ministeriumnak az 1873-ki bécsi 
világkiállításra vonatkozó leirata, melyben a társulatot 
is fölszólította, hogy a m agyar kiállítási bizottság számára



alkalm as egyéneket szemeljen ki és jelentsen be, minek 
következtében a választm ány Bielz A lbert. Hantken 
M iksa, R iege l Antal, Volny Jó zse f és Zsigmondy Vilmos 
urakat hozta ajánlatba.

A  m. kir. földmiv.-ipar- és kereskedelem -ügyi minis
terium, miután az országos kiállítási bizottság tagjainak 
száma felette felszaporodott, nem választhatta m eg mind 
az ajánlott urakat, hanem az elnököt, Hantken M iksa 
és Zsigmondy Vilm os urakat sorozván az országos k iá l
lítási bizottság tagjai közé, magát a társulatot fölszólí
totta, hogy testületileg kiállítási albizottság gyanánt 
működjék közre.

Ezen fölszólitás alapján följogosítva éreztem m aga
mat, hogy, miután az országos kiállítási bizottmány és 
ennek szakosztályai is m egalakultak, az összes iparágakra 
kiterjedő. II. szakosztály első ülésében azt az ajánlatot 
tegyem , miszerint ezen társulat a bánya-, kohó- és vas- 
ipar-csoportozatra nézve a kiállítási ügyekben közvetítés
sel raegbizassék. Ezen ajánlatnak elfogadása folytán egy  
az elnökből, Hantken M iksa, Volny József és Zsigmondy 
Vilmos urakból álló sztikebb bisottságot választotta, mely 
bizottság a társulat nevében tettlegesen megindította az 
említett csoportozatra vonatkozó kiállítási ü gyek  kezelé
sét, melynek eredményéről a jövő évi közgyűlésen remény
iek a tisztelt társulatnak örvendetes jelentést tenni.

A  felsoroltakban a társulatunk körén belül történt 
fontosabb eseményeket vázolván, azon óhajjal fejezem 
be jelentésemet, hogy a társulat működése minél széle
sebb körben ismeretessé válván, a legszivélyesebb támo
gatásban részesüljön.

Pest 1872. évi márcziushó 13-án.

2. Ezután az első titkárnak távollétében a másod
titkár olvasta föl a titkári jelentést.

„Van szerencsém a tisztelt közgyűlés előtt a lefolyt 
év m unkássága által létrehozott eredményeket röviden 
felsorolni.

A  múlt évi utolsó közgyűlés óta a társulat az előre 
m egállapított rend szerint Pesten 10, és Selmeczen két 
szakgyülést tartott, melyekről a társulat szaklapja, a 
„Földtani K özlöny“ bővebb tudósítást ad. Itt csak az érte- 
kezők nevét, valamint az általuk előadott értekezések, 
megismertetések és bemutatások számát akarom összeál- 
litani.
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A  fentemlített 12 szakgyüléseken 15 tagtárs
tartott, és p e d ig :

A b t A n t a l ...................... i-et
A dler K áro ly  . . . . i-et
Bernáth József . . . . 2-őt
Bruimann Vilmos . . . i-et
Hantken M iksa . . . 8-at
Dr. Hoffmann K áro ly  . i-et
K och A n t a l ...................... 5-öt
Dr. P ávay  Elek 2-Őt
Pettkó János . . . . 2 ,,
Platzer Ferencz . . . i-et
Pozsepny Ferencz . . i-et
R oth  L a j o s ....................... i-et
Dr. Szabó József . . . 4-et
Themák Ede . . . . i-et
Dr. W artha Anncze . i-et

A  választmány a társulati ügyek elintézése és igaz
gatása felett 9 ülésben tanácskozott; továbbá tartatott 
még Yihnyén eg y  vegyes bizottsági gyűlés a selmeczi 
fiókegylet alakulása érdekében, és e g y  4-tagu bizottság a 
bécsi világkiállitás ügyében több értekezletet tartott Pesten.

A  fentemlített tagtársak előadásait részint egész 
terjedelemben részint kivonatban találhatni a „Földtani 
K özlöny“ eddigelé megjelent első 13 számában.

Az utolsó közgyűlésen a tisztelt elődöm által közlött 
titkári jelentés szerint a társulat 181 tagból állott, 
m ely régi tagoknak száma azóta részint halálozás, részint 
más okok miatt kisebbedéit, de időközben 51 újonnan 
belépő tag  által jelenleg 220 rendes tagra szaporodott.

A  társulat jelen tagjainak számát és minőségét az 
alább következő betüsoros névjegyzék mutatja.

Legutolsó napokban a pesti „kőszénbánya- és 
tég lagyár társulat“ 300 fttal lépett a pártoló tagok sorába, 
mire az elnök részéről már megtörtént a megköszönő 
válasz. (A  közgyűlés örvendetes tudomásul vette ezen 
tényt.)

3. A  m ásodtitkir, egyúttal könyv tárnok, fölolvasta 
az itt következő könyvtári jelentést.

Jelentés a magyarhoni földtani társulat könyvtárának 
állapotáról.

A  társulatnak választm ánya a 2-od titkárra bízván 
a könyvtárnak kezelését, van szerencsém erre nézve jelen
tést tenni.
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A  társulat könyvtára jelenleg főleg csere és a ján 
dékozás által növekedik, vétel által való beszerzésre csak 
kevés fordíttatott, a mire nincs is szükség most, miután 
a m. kir földtani intézettel való összeköttetésénél fogva, 
ennek jól felszerelt szakkönyvtára, a intézet igazgatóságá
nak belegyezésével, a társulati tagoknak is rendelkezé
sére áll.

A  könyvtárnak átvételénél rendesen kezelve talál
tam azt, az addig beérkezett munkák folyó számokkal 
ellátva és a társulat pecsétjével bélyegezve bevezetve 
voltak egy  főkönyvben s e mellett azoknak gyors föllel- 
hetésére külön, alphabét szerint rendezett czédula-jegyzék 
is volt. Ezen rend szerint tovább folytatóm az alattam 
beérkezett m unkáknak bevezetését.

K önyvtárunk a múlt év végéig a nemz. muzeum 
irodájában két, a múzeum birtokába tartozó, szekrényben 
volt e lh elyezve ; ezen szekrények egyikét társulatunk 
elnökének m egkeresése folytán a nemz. múzeum igazga
tósága további használatra is általengedvén, az a múlt 
évnek végén a m. kir. föleit, intézet helyiségébe vitetett, 
s ebben az egész könyvtár csélszerüen elhelyeztetett.

A  felelősség terhe alatt bízatván rám a könyvtár, az 
rendesen csukva van, de téritvény mellett a társulat bár
mely tag ja átveheti tőlem, vagy  az első titkártól is, a 
használandó munkákat.

A  társulat eredetileg számos bel- és külföldi társu
lattal lépett csereviszonyba, de azoknak kiadványai ren
detlenül jöttek, s ig y  a legtöbb társulatnak munkálatai nem 
teljesek.

Azon társulatok, m elyektől a múlt évben még beér
keztek munkálatok, a következők

1. M. kir termész. tud. társulat
2. Erdélyi múzeumegylet
3. Verein für Naturkunde in Pressburg
4. Országos középtanodai tanáregylet
5. Siebenbüsgischer Verein für Naturwissenschaften 

in Hermannstadt
6. Országos iparegyesület
7. Bányászati és kohászati lapok
8. K . k. geologische Reichsanstalt in Wien.
9. Zool. botanische Gesellschaft in Wien

10. Ferdinandeum in Insbruck
11 .  Schmitsonian Institution. Waschington
12. Naturforschender Verein in Brünn.
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i  j .  Nassauischer Verein für Naturkunde in W ies
baden

14. „Lotos“ Zeitschrift für Naturwissenschaften in
Prag

15. R . Comitato geologico d'Italia, Firenze, mely 
utolsóval nem rég lépett életbe a csereviszony.

Mindezen és a többi társulatoknak is, melyekkel 
a csereviszony megkezdetett, összesen 26-nak, a választ
mány által fölhatalmaztatva, könyvkereskedés vag y  posta 
utján elküldöttem a társulat munkálatainak I II  IV . és V . 
köteteit, a fentebb fölsoroltaknak ezeken kívül a „Föld
tani Közlöny“ első kötetét is.

Föl említhetem még, hogy a társulat munkálataiból 
összesen van még 664 kötet-példány, és pedig:

az I. kötetből m agyar nyelven . 26 példány
az I. „ német „ . 3 7
a  II.  „ ........................................ 34
a III. „ .......................................2 13
a IV . ...............................................124
az V. ...............................................230

összesen 664 »

Végül bátor vagyok jelentésemhez a könyvtár je g y 
zékének folytatását mellékelni, kezdve a folyó 195 szám
tól, bezárólag a 293-ik számig, miután az 1 — 194 számig 
terjedő könyveknek jegyzéke a társulat munkálatainak 
3 ik kötetében már le van nyomtatva s igy  felesleges 
volna annak újbóli lenyomtatása. (A  jegyzék a jövő 
számban fog közöltetni.)

Pest, 1872. márczius 13-án.
Koch Antal

2-od titkár.

Fölolvastatott a számvizsgáló bizottságnak a pénz
tár állására vonatkozó jelentése.

Jelentés a ni. fülűt, társulat pénztárának ügyében.
Az utolsó, azaz 1871-iki april hó 26-án tartott köz

gyűlésen határoktatott, hogy a társulat számadásai a 
jövőben mindig a polgári év végével befejeztessenek, 
miért is Hantken Miksa, Hofmann K áro ly, és Zsigmondy 
Vilmos tagtárs urak kiküldettek, hogy mint számvizsgáló 
bizottság az 1871. év deczember 31-ike után való napok 
valamelyikén a pénztárt megvizsgálni szíveskedjenek.

Ezen határozat következtében a kiküldött bizottság 
1872-iki januárhó 20-án összeülvén, megvizsgálta a szá-
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madásokat, melyeket rendben ta lá lt ; összehasonlította al  
1871-ik évre tervezett költségvetést, s az 1872-ki előleges 
költségvetést tervezte.

Mindezekről a következő kimutatás összehasonlitó 
átpillantást fog engedni.

Bevételek:

Hrczg. Eszterházy adománya .
É v d i j a k ...........................  . . .
A lapítványi kamatok . . , . 
Földhitelintézeti záloglevelek ka

matjai ......................
Eladott munkálatokért . . . 
Takarékpénztári kamatok . • 
Tagdij h á t r á l é k ...........................

Tervezet
I87l-re

Tényleg
1871-ben

Tervezet
1872-re

frt. kr. frt. kr. frt. kr.
420

IOOO

170 —

420
759

15

181
27
71

50

20

420
1000

181
10
45

150

50

A  bevételek összege . . 1590 1473 701806 50

Kiadások:
Igazgatási költségek . . . . 850 — 51 6

7 1
850 —

Földtani kiküldetésekre . , . 400 — 400 600 —
K iadványok ................................. 530 — 677 75 800 —

Póstabérek . . . 1 8 8Különfélék . . . 60 -
A  kiadások összege Í84O IÓI 2 57 2250 —

A  kiadás többlet (deficit) . . 250 —1 13887, 443 50
A  számvizsgáló bizottság által 1872. évre összeállí

tott előleges költségvetésben 443 frt. és 50 krból álló 
kiadástöbblet mutatkozik, mely a tőkéből, azaz a társu
lati vagyon fogyasztása által, lenne fedezendő.

A  két utolsó pénztárvizsgálás alkalmánál talált va
gyonállapot a következő v o lt ;

1871. april 26-án 1872. jan. l-én
frt. kr. frt. kr.

Földhitelintézeti záloglevelek
A lap ítván yo k .........................
K é s z p é n z .............................

3300 i — 
605  —
435 ' 53

330°
605
296 66

Összesen . . 4340 1 53 4202 66
mfily  szerint a társulati vagyon 138 frt. 87 krral kiseb
bedéit, mely összeggel a keletkezett kiadástöbblet fedez
hetett.

Zsigmondi) Vilmos, Haniken Miksa, Hofmann Károly.
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5- Ezekután Szabó Jó zse f alelnök ur indítványozza 
az alapszabályok módosítását arra nézve, hogy a társulat
nak négyféle tagjaihoz fölvétessék azoknak m ég egy  ötö
dik neme t. ill. levelező tagok, kiknek oly nem tendes tagok 
választatnának, kik a társu latnak, különösen földtani 
tárgyak  gyűjtése vagy ajándékozása által, szolgálatot 
tesznek. A  közgyűlés n agy szótöbbséggel elfogadván 
ezen indítványt, az alapszabályok 4 §. és 5 §.-nak módo
sítása és a 8 §. után egy  8  ̂ §-nak beleiktatása azon érte
lemben elfogadtatván, jóváhagyás végett a belügym inis- 
teriumhoz fog terjesztetni.

7. A z 1872-ben tartandó vidéki gyűlés helyének k i
tűzésére vonatkozólag két indítványozó lépet fel. Hantken 
M iksa úr a Bánátot, névleg Oraviczát, Zsigmondy V il
mos úr pedig a Szepességet, névleg íglót ajánlotta. — 
A  közgyűlés szótöbbséggel íg lót választotta az idei vidéki 
szakgyűlések helyéül, s fölkérte a társulat elnökét, hogy 
tenné m agát érintkezésbe az ottani illetékes körökkel.

8. Prugberger József úr ö méltósága fölhívja a Társu
latot, hogy a következő évben Marmaros-Szigeten tartsa 
meg vidéki szakgyüléseit. A  közgyűlés örömmel fogadta 
ezen szíves meghívást s elfogadja azon időpontra, midőn a 
vasút M árm aros-Szigetig ki lesz már építve.

9. A z elnök úr előterjeszti, hogy Bernát József úr, a 
társulatnak első titkára, megbetegedése által akadályozva 
van a közgyűlésben részt venni. — A  közgyűlés sajnálat
tal tudomásul vévén megbetegedését, indítatva érzi magát, 
Bernát József úrnak a társulat érdekében kifejtett buzgal
máért teljes elismerését és köszönetét kifejezni, az első 
titkári hivatal betöltésére nézve azonban titkos szavazást 
elrendelni. — Bernát József urnák buzgó közreműködését 
azonban továbbra is óhajtván, eg-yhangúlag választmányi 
tagnak megválasztá.

10. Az eképen megürült első titkári hivatalnak betöl
tésére a közgyűlés titkos szavazást nyitván, általános sza
vazattöbbséggel Böckh János úr, a m. kir. földtani intézet 
osztálygeológja. választatott első titkárnak.

1 1 .  Hátra lévén még 3 választmányi tagnak m egvá
lasztása. titkos szarvazatt útján, általános szavazattöbb
séggel m egválasztattak: Bielz Albert. Dr. P ávay  E lek  és 
A b t A ntal urak.

i 2 - Hantken M iksa úr ajánlatba hozta, hogy Heer 
Oswald zürichi tanár-. Zsigmondy Vilm os úr pedig, hogy 
Stúr Dénes, a bécsi bir. földtani intézet főgeológja, a 
magyarhoni földtani társulat tiszteleti tagjainak választat
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nának. A  közgyűlés egyhangúlag elfogadta ezen ajánlato
kat és Heer Oswald, zürichi tanárt és Stúr Dénes főgeológot 
tiszteleti tag jainak megválasztotta.

Ezek után az elnök a közgyűlést befejezettnek nyil- 
vánítá.

Értekezések.
Ásványtani közlemények a Vihorlat-Guttin tra-

chythe«:yséo’ének keleti részéből.
D r. Hofmann Kdrolytól

i) Tridymit a Giittin- és Rozsály hegyről.
A  Tridym it tudvalevőleg a kovasavnak azon igen 

nevezetes, a Quarcztól úgy krystallographiailag, mint cse
kélyebb tömöttsége által lényegesen eltérő, második hat
szögesen jegeczedő modiíicatioja, melyet G. vom R ath  
ezelőtt néhány évvel fedezett fel legelőször egy  mexicoi 
trachyt kőzet (Augit-andesit) apró hasadékain ; későb
ben azután számos helyen találtatott, hasonló körül
mények között trachyt-kőzetekben, sőt legújabb időben 
Németországban m ég régi porphyr kőzetben is. M agyaror
szágból azonban eddigelé csak mikroskopiai apróságban volt 
is meretes, és pedig G. R ose *) és Zirkel-nek **) kutatásai 
által, kiknek elsöbbike azt mint a kassai Opál elegyrészét, 
másodika több mag}-arországi trachyt mikroskopiai 
üregeiben fedezte fel. A  Vihorlat-Guttin hegység keleti 
részében véghez vitt földtani felvételeim  alkalm ával sike
rült a szóban lévő ásványt két lelhelyrol való trachyt- 
ban nagyobb, jól képződött és igen jelleges krvstálykák- 
ban találni, melyek teljesen biztos meghatározást engednek. 
Ezen leihelyek a Guttin- és a Rozsály (románul Ignics)- 
h e g y ; az első Kapnikbányától éjszakra, az utóbbi N agy
bányától éjszakkeletre esik. A  bécsi cs. k. földtani inté
zet részéről szétküldött magyar- és erdély- országi trachyt- 
kőzetek gyűjtem énye mindkét hegyről tartalmaz kőzet
példányokat, és azokban már Zirkel is mikroskopiai Tri- 
dymitet talált. Orvendek, hogy a nevezett kitűnő búvár
nak eme észleletét kétségtelen bizonyitékokkal támogat
hatom.

Legszebb kifejlődésben találám  az ásványt e g y  nagy, 
világosan a Guttinhegy tetejéről legurult, trachyt-tuskó-

*) Pogg. Ann. Bd. 139. pg. 314.
**) Neues Jahrb. f. Mia. 1870. pg. 827.
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bán, melyre magasan fent a hegy éjszaki lejtőjén, Krács- 
falutól délkeletre, akadtam. A  tuskó igen számos, ren
detlen, töbdnyire hosszúkás és némileg párhuzamosan 
laposan összenyomott likacsot tartalmaz, melyeknek falait 
viztiszta v a g y  fehéres Tridym it krystálykák borítják. 
Ezen krystályok részint egyszerűé)fc, s papirvékony hat
szöges táblácskákat képeznek, részint pedig kerék alakú 
többesszámu ikeresöpörtök, m elyeknek elemeit az oly je lle
ges, ék alakúlag táblás kettesikrek képezik. A  krystályok 
oP és ooP combinatioját képviselik ; oP rajtuk uralkodván 
alakjuk mindig táblás. Néhol P  is mutatkozik a 
nevezett két alak combinatiói éleinek roppant vékony meg- 
tom pitásaként; némely krystályon ooP-nek élei is hason- 
lólag igen vékony lapocskák által megtompitvák, melyek 
o°P2 alakhoz tartoznak. —  G. vom R ath  kiemeli, hogy 
a pacliucai Tridym it hármasainál a középső egyén 
gyakran  egy igen finom rovat által ketté van osztva, mi 
arra utal, hogy a hármas-ikreket tulajdonkép két kettes-iker 
alkotja oly módon, hogy a középső párhuzamos két 
krystályfél nem nőtt mindig tökéletesen össze *). A  guttini 
többes-ikercsoportok az iker összalakulásának eme saját
ságos módját még sokkal világosabban tüntetik elénk- 
azon krystályoknál t. i. — mint ezt a mellékelt, egy  ily  iker
csoport keresztmetszetét ábrázoló vázlat mutatja — leg-

c söpört voltaképen négyes knjstályt k é p v ise l; néha hason- 
ólag még egy negyedik (D), sőt még egy ötödik iker

először is két, mindig szé
les köz által elválasztott 
ikertábla (A  és B) az e g y 
más felé néző egyének pár
huzamos állása által egy 

C hármas krystályt alkot oly- 
P  képen, hogy a párhuzamos

egyének összenövése csak 
az ikersikok átmetszési vo- 

D nala közelében, ismételt

a =soP
e = oP

összalakulás utján, törté
nik. Közönségesen látjuk, 
hogy még egy harmadik 
ikertábla (C) is ép oly mó
don a csoporthoz csatlako
zik, ug y hogy az egész

') Pogg. Ann. Bd. 135. pg. 441.
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tábla is mutatkozik, ötös-, illetőleg hatos knjst ábjt alkotván 
E  mellet gyakran előfordul azon eset. hogy az ikrek 
egyénei, mint az ábra mutatja, egymáson keresztül hatnak, 
mi által tökéletesen kerékalaku csoportok keletkeznek.

A  krystálykák, mint Pachuca mellett, úgy itt is 
részint viztiszták és átlátszók, részint pedig kiilbehatások 
folytán fehérek, zavarosak és nem fénylenek. Kem énysé
gük a Quarczhoz közel áll. A  forraszcső előtt nem olvadnak.

Dr. W artha tanár ur szives volt az ásvány 
vegytani vizsgálását és tömöttségének meghatározását 
végbe vinni. Szives közlése szerint az ásvány pora káli- 
luggal, valamint szénszavas nátron lúggal forralva, nem 
oldódik. Az ásványnak ezen utóbbi m agatartása ellen
kezik ugyan azzal, mit G. vom R ath  a Tridymitről állít, 
melynek pora szerinte forró szénsavas nátron oldatban 
tökéletesen feloldódik. Azonban már G. Rose ezen állí
tást helyre igazitá gyanítván, hogy vom Rath-nak illető 
kísérlete valószínűleg igen sok oldattal és igen kevés 
ásványporral tétetett, miután a R ose által mesterséges 
úton előállított Tridym it szénsavas nátron oldatban szin
tén ép oly kevéssé oldhatónak mutatkozott, mint káli- 
lugban *).

A  vegyelemzés akkép történt, kogy az ásványnak 
sértetlen krystályai (összesen o-2 gramm-nál m ég valam ivel 
kisebb sulylyal) czélszerüen választott platin készülékek
ben fluorhydrogen gőzök hatásánák kitétettek. A  kén
savval kezelt és fehér izzitásig hevített maradékban köz
vetlen meghatározás utján találtatott, az eredeti ásvány 
mennyiségére viszonyítva: i '4^ vasoxyd és timföld, azon
kívül még i 'i j j  magnesia és mésztöld, továbbá spectro- 
skopon káli és nátron nyomok. A  vizsgált anyag kovasar- 
tartalma, a fluorhydrogen gőzök okozta sulyvesztességből 
kiszámítva, 97‘5§-nak bizonyult, mely szám azonban tekin
tettel a maradékban t. i. az 1 1 -  magnesia és mésztar- 
talotnban foglalt csekély kénsav mennyiségre, inkább még 
egy két tized jj-ka magasabbra teendő.

A  tömöttség, melynek meghatározása szintén csak 
igen csekély mennyiségű anyaggal történhetett (a fenebbi 
o-2%), 2‘30-nak talátatott.

A  Tridymit tartalmú trachyttuskó anyaközete azonos 
azzal, m ely a Guttinhegy csúcsát alkotja, e kőzet t. i. 
világos szinü Biotit tartalmú Augit-andesit. A  világos kékes - 
szürke, érdes trachyt alaptömegében porphyrosan kivál-

') Pogg. Ann. Bd. 139 pg. 304.
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v á k : igen számos, fehóressárga, ü veges földpát krystály- 
ka, feketés zöld Angit oszlopocskák, Biotit táblácskák és 
itt-ott egy  fekete fénylő Amphibol oszlopocska is. A  
f  »ldpát néha tisztán ikerrovatozatot mutat, tehát Plagio
klas, még pedig üveges minőségben. Szabó tanár ur mód
szere szerint a gáslángban vizsgálva, a földpát a Labra
dorit sorba tartozónak bizonyult. S av ak  által tökéletlen 
vegybontást szenved; az oldat meszet és nátront tar
talmaz.

A  Rozsály-hegyen két helyen találtam  Tridym ytet 
t. i. a hegy tetején, valamint egy  mélyebb, a hegy 
északi ereszén lévő ponton. Előfordulása a guttinival 
igen m egegyezik, csak hogy a likacsok a kőzetben g y é 
rebbek és a  Tridym it krystályok  bennök kisebbek, mint 
amott. A z anyaközet szintén Augit-andesit, m ely a gut- 
tini kőzettől csak azáltal különbözik, hogy Biotit és 
Amphibol benne hiányzik. Ezen kőzet a Guttin-Vihorlat- 
hegység keleti részének m agasan kiem elkedő, széles 
közép tömegét kizárólagosan alkotja, igen egyform a 
minőségben.

Feltűnő, hogy m ily nagy hasonlatosságot mutat a 
tridymitnek vulkáni kőzetekben való előfordulása a kü
lönböző ismeretes lelhelyeken. Ebből általánosan igen 
hasonló képződési körülm ényekre következtethetünk. 
H ogy a Tridym it ú gy nálunk, mint a Szt.-Christobal 
hegyen és egyéb  lelhelyén is, tágasb értelemben véve 
másodlagos képződmény, azt már előfordulása a közetek 
apró hasadékain és üregeiben kétségtelenné teszi. Gerhard 
vom R ath  a pachucai Tridym itre nézve jó érvekkel bebi
zonyító, hogy azon ásvány és társai ott sublimatió utján, 
v a g y  legalább vulkáni gőzök közreműködése folytán, 
keletkezett. A z imént tárgyalt m agyarországi előfordulá
soknál is a körülmények leginkábban ezen képződési ut 
mellett szólanak. M ár a mellékkőzetnek állapotja sem 
olyan, milyennek lennie kellene, ha a szóban lévő 
ásvány a mellékkőzetnek nedves utón történt kilúgozá
sának köszönné eredetét.

2.» Chabasit a Gattin hegyről.
Szabó tanár ur társulatunk utolsó gyűléseinek egyiké

ben a Chabasitnak előfordulását a m agyarországi trachytok- 
ban tárgyaló, és ez alkalommal szives volt megemlíteni, 
hogy én ezen ásványt a Guttin hegyen is, trachytban 
találtam. Legyen  szabad ezen leletet ez alkalommal bemu- 
tatatni és előfordulásáról némi m agyarázatot adni.
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Ezen Chabasitnak lelhelye a Guttinhegy éjszaki 
ereszén lévő kis trachytkúp, m ely a régi felsőbán ya-mar- 
marosi országút alatt, közvetlenül éjszakra a , Tolvaj 
szűkülő“-nek nevezett meredek szikla faltól, a tuffok 
területéből kiemelkedik. A  kőzet az előbb tárgyalt 
guttini kőzettel azonos, de mállottabb an n á l; a benne 
kivált földpát szintén a labradoritsorba tartozó Mikrotin. 
E  közét számos üreget tartalmaz, m elyeknek falain a 
Chabasit viztiszta, vag y  kezdő m állás következtében fehé
res, krystályokban fordul elő, részint egyenként, részint cso
portokká és kérgekké összekötve. A  legnagyobb krystá- 
lyok 5 v ag y  6 mm. hosszúak. E  krystályok mindnyájan 
igen csinos ikreket képeznek, melyeknek egyénei pár
huzamos tengelyekkel egym ásba hatoltak. A lak ju k  R ; 
— | R ;  és — 2 R  combinatióját képviseli. A  törzsrhom- 
boéder lapjai, mint közönségesen, toll alakúlag, a — \ R  
lapjai pedig hosszukban rovatozvák és tetszőlegesen gör- 
bülvék egy  oly skalenoéderrel való ismétlődő összealaku- 
lás következtében, melynek lapjai a törzsrhomboeder 
sarkélövébe esnek.

A z előttünk lévő esetben is a lig  lehet kételkedni, hogy 
a Chabasit a kőzet mészföldpálja elm állásának köszöni 
eredetét. A  kőzetnek ezen alkatrésze könnyen m állik és 
a légbeliek  behatásának sokkal kisebb mérvben áll ellen, 
mint a kőzetnek alaptömege és a  többi benne kiválóit 
elegyrész. M ig ez utóbbiak példányainkon csak kevéssé 
változtattak meg, a földpátkrystályok látszólagosan meg- 
tám ad vák ; a kisebb k r i stályoknál a vegybontás már 
egész tömegükön haladt keresztül, a nagyobbaknál az 
még csak felületükre szorítkozik, mig belsejük még ép s 
üveges maradt. A  földpátnak sokkal könyebben történő 
m állása azonban legtisztábban a kőzet mállási felületén 
vehető ki, mely mindig likacsos a kimállott földpát üre
gei által, mig az alaptömeg még szilárd és kevésbé m eg
támadt, az A ugit, Amphibol és különösen a Biotit kivál- 
lott krystálykáí majdnem épnek mutatkoznak.

3. Adular Totos környékéről 31 arma ros megyében.

A z A dular tudvalévöleg nem oly nagyon ritkán 
fordul elő a m agyarországi trachythegység ércztelérein. 
M ár régebben ismeretes a selmeczi ércztellérekből; nem 
régen Posepny ur azt Yerespatakon is találta, és újabb 
időben Szabó tanár ur ezen földpátot Felsőbányán is a főtte
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lér azon mellékerecskeiben fedezte fel, melyek a keleti irány
akna mellett, az úgynevezett „L e v é si“ felszintes műve
lés által vájatnak. — Ide csatlakozó előfordulást én 
magam is észleltem tavai a Vihorlat-Guttin hegység 
marmarosi ereszén, Zserapa bányagyarm at környékén, 
a „Griu-cu-vesz“ nevű réten, mely a tótosi rézkohótól
k. b. | órányira távolságban keletdélkelet felé esik. Ott 
e g y  kis bokrokkal borított kupocska széthasadozott tra- 
chytot tár fel, melyben a hasadékok falai szürkés fehér, 
áttetsző A dular krystálykákkal boritvák. A  krystálykák  
bár kicsinyek (a legnagyobbak alig  hosszabbak 6—7 mm. 
nél), de igen tisztán kiképezvék. A lakjuk, m egegyezőleg 
előfordulásukhoz az említett érczteléreken, a 00 P, o P  
és +  P  °° combinatióját képezi. Gázlángban vizsgálva, 
az Orthoklas csoportra jelleges tüneteket mutatják, s 
kitetszik, hogy a csoportnak káliban legdúsabb és nátron
ban legszegényebb válfajaihoz tartoznak, hasonlólag mint 
a Valencianit, a Szt.-Gotthardt-i vag y  mint az ifjabb 
Bischof által vegyelem zett selmeczi Adular. A  Griu-cu 
veszi A dular még társulva van kevés Quarczczal. Ez 
utóbbinak képződése az A dular képződésének korszakába 
esik, miután észrevehetők oly A dulár krystálykák, melyek 
a Quarczra felnőttek, úgy mint mások is, m elyek Quarcz 
krystályok  által részben körülzárvák. Quarcz a kőzetnek 
apró likacsaiban is fordul elő.

A  hasadékok mellékközete a hozzá férhető helye
ken mindenütt nagyobb átváltozásokat szenvedett, minek 
következtében nem is lehet minden alkatrészét biztosan 
meghatározni. Ezen kőzet Orthoklas-trachyt. Alaptöm ege 
zöldes-szürke, tömött, ebben porphyrosan b eh in tvék : szá
mos sárgás fehér, kissé megtámadt, néha még félig üve
ges földpátkrystályka, továbbá, igen lágy , zöld Selado- 
nit-féle anyaggá átalakult likacsos oszlopkák, melyeknek 
körrajza a végbe ment átalakulási folyamatok folytán 
határozatlan és elmosodottnak látszik. K étséget nem szen
ved. hogy ezen oszlopkák Am phiboltól v a g y  A ugittól 
származnak, de hogy ezek közül melyikétől, ezt az előt
tem lévő példányokon meghatározni már nem lehet. Azon
kívül itt ott egy  Biotit lemezke is látszik. A  kivált föld- 
pátkrystálykák nem mutatnak ikerrovatozatott; a gáz
lángban vizsgálva jelleges Orthoklasnak bizonyultak. 
Nevezetes, hogy a kőzetnek ezen eredeti földpátja hasott 
lóan mint az, mely hasadékain másodlagosan képződön- 
nátronnak csak nyomait, de annál több kálit tartalmaz. — 
Ezen körülmények közt igen valószínűnek látszik, hogy
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a Griu-cu-vesz-i A dulár képződésére a mellékközet ere
deti földpátja szolgáltatta az an yag o t: ez utóbbinak tömege 
a kőzeten átszivárgó viz által kis mennyiségében egysze
rűen feloldva, ezen oldatból a hasadékok falain mint 
A dulár rakódhatott le ismét.

4. Antkracit az Ökörbányai telérröl, Felsőbányán.
Feilenberg a m agyar és erdélyi ércztelérek ásványai

nak leírásában megemlíti, hogy a felsőbányái érczteléren 
állítólag Anthracit kis darabokban, hasonlólag mint Sel- 
meczen, fordult volna elő. A  felsőbányái nagybánya bejá
rása alkalm ával, onnét egy telér darabot hoztam magam
mal, m ely az említett ásványt szurokfekete, gömbölyö- 
dött-szögletes kis darabkákban tartalmazza. Ezen előfor
dulás igen nevezetes, és megérdemli, hogy közelebbről 
megtekintsük.

A z illető tellérdarab az úgynevezett Ökörbányai 
teliéről származik, még pedig az Imre érczközegen haj
tott altárnai felvájásból, közel azon helyhez, hol az ökör
bányai telér a fötellérrel egyesül.

Az ökörbányaí telér t. ill. a  felsőbányái fötelémek 
egyik  vastagabb m ellékágát képezi. V astagsága a föte- 
lér közelében nehány ölnél többet teszen, ha nem is szá
mítjuk hozzá a mellékközetnek a tulajdonképi teliértől még 
messzire elterjedő kovás és kovandos imprágnatioját. Az 
előttünk lévő telérdarab ennek utána az ökörbányai 
telér összes vastagságának csak igen csekély részét kép
viseli.

A  telérdarab igen szépen tünteti elénk a telérnek 
réteges szerkezetét. Ezen darab egyik  szélét egy. conglo
merat nemű réteg képezi, melyben az említett Anthracit 
darabkák előfordulnak. E  réteg főleg köles- v a g y  borsó 
nagyságú, gömbölyödött. barnás sárga, földes és sötétebb, 
feketés barna, tömött szemcsékből áll, melyek kétségte
lenül a mellékközetből származnak ; a világosabb darab
kák t. ill. nem egyebbek, mint mállott zöldkötrachyt, a 
sötétek pedig eocän a g y a g ; ezen utóbbi kőzet ugyan 
oly minőségben, csekély távolságban nagyobb kiterjedésű 
zárványt képez a zöldkötrachytban, mely zárványon a 
főtelér, elkeskenyedve és elágozódva, keresztül hat. Az 
említett kis görkövecskék kötszerét tisztátlan, barnás, 
valószínűleg a mellékkőzetnek iszap finom részecskéivel 
elegyedett szarukő és tisztább fehér Quarcz képezi. Ezen 
kötszer néhol a görkövecskéket csak kevéssé vastag 
kéregként borítja be, a mikor gyakran hézagok m aradtak-

7
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hátra, melyekben a Quarez befelé álló egyénekben 
kikrystályódott. A  conglomerátban néhol P yrit is behintve 
fordul elő, néhol sűrűbben is. — Ezen conglomerat réteg 
körülményei világosan bizonyítják, hogy| a réteg egyszerűen 
a melékkőzetnek törmelékéből keletkezett, mely a telér- 
hasadékon, gyorsan folyó vizek közreműködése fo ly
tán, tova gurult, elvégre lerakodott és későbben csak, 
kovaoldatok által szilárd tömeggé összeköttetett. — Az 
említett Anthracit darabkák a conglomerat szélső részé
ben fordulnak e lő ; némely helyen sűrűén összehaltnozvák 
s úgy tetszik, mintha nagyobb darabok szétrombolásá- 
ból keletkeztek volna, s éleiken s csúcsaikon gömbölyödöttek 
E  darabkák szurokfeketék ; tömegük tökéletesen amorph 
és kagylós törésű; a forraszcső előtt elég, de csak igen 
nehezen s láng nélkül. Oxygénben az elégése könnyen 
és tökéletesen történik. A  darabkákat közvetlenül 
mindig eg y  vékony M arkasit hártyácska borítja, mely 
fölött a conglomerat közönséges kötszere vastagabbb 
héjat képez. A  kovand hártyácskának képződése minden 
esetre azon reducaló hatásnak tulajdonítandó, melyet 
az Anthracit a vasgáliczot tartalmazó oldatokra g y a 
korolt.

A  tellerdarabnak a tárgyalt conglomerat-réteghez 
csatlakozó részét Quarez, Sphalerít, Galenit, kevés Pyrit- 
tel és Chalkopyrittel együtt alkotja ; ezen ásványok 
többszörösen ismétlő rétegeket képeznek, melyekben a neve
zett ásványok közül majd az egyik , majd a másik uralkodik 
vagy hiányzik, v a g y  m elyeknek szerkezete különböző. Ezen 
összes hosszrétegeken egy ifjabb Quarez tellérke hat keresz
tül, mely m aga ismét egy  még ifjabb, a conglomerat-réteg 
szélén lévő M arkasit hossztellérke által keresztül hatol- 
tátik, Ha a többi hosszrétegeket is közelebbről tekintjük, 
láthatjuk, hogy azok n?m mindnyájan egymásután képző
dött kérgek, hanem hogy közülök van egynéhány, mely 
voltaképen ifjabb tellérkét képez a többi párhuzamos 
réteg közt, A  telér Összes tömegének szerkezete ezen 
többszörösen ismétlő ifjabb telér képződést még sokszo
rozva mutatja, oly sajátság az, mely áltáljában a nagybá 
nyai érczkerület minden vastagabb telérének közös tulaj
dona. Belőle önkényt következik, hogy azon vastagabb 
telérek lassankinti betöltése általánosan nem történt 
szakadatlanul, hanem időnként m egakadályozttaott oly 
dynamikus folyamatok által, melyeknél a már képződött 
telértömeg erőszakosan újonnan felszakíttatott és szétre- 
pesztetett.
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A  mi miig végre a bemutatott Anthracit darabkák 
képződését illeti, arra nézve két m agyarázat áll rendel
kezésünkre : az egy ik  az volna, hogy azon darabkák nem 
egyebek, mint átalakult barnaszén, mely, úgy mint a 
conglomeratban előforduló ag yag  darabkák is, az eocän 
palákból szárm azik; t. ül. azon előbb emlitett pala rész
letből, melyet a zöldkőtrachyt körül zár, és melyen a 
főtelér keresztül hat. A z eocan-palák a környéken való
ban itt ott kis szurokszéntelepkéket tartalmaznak. — 
Ezen m agyarázat mellett feltehetjük, hogy a barnaszén
nek átalakulása Anthracittá a teléren történt, és pedig 
oly módon, hogy a telér betöltése alkalm ával, mely két
ségtelenül csakis nedves utón történhetett, a vizek a 
szénből az Oxygent, Hydrogent és Nitrogént, oldható 
vegyületek alakjában, lassankint eltávolitották. — Ezen 
képződési utat tám ogatja minden esetre az Anthracit 
darabkák gömbólyödött a lak ja és előfordulásuk a conglo
merat rétegben, mely főleg csak a mellékközetnek gör- 
kovecskéiből áll.

A  második m agyarázat szerint gondolhatnók, hogy 
a felsőbányái Anthracit, hasonlólag mint kisérő ásványai, 
magán a teléren képződött, noha nem is éppen jelenlegi 
helyén, vagy legalább nem is jelenlegi alakjában, — 
úgy például mint azon Anthracit, m ely eruptiv közetek 
mandoláíban vag y  éreztelérein találtatott. Ama Anthracit 
Bischof ismeretes nézete szerint, a közetvizekben alig  
hiányzó szerves anyagokból keletkezett, mely anyagok 
kiváltak és lassankinti vegybontás által Anthracittá 
változtattak át.

Az Anthracit darabkák elégetésénél oxygenben a 
szilárd maradék igen csekélynek mutatkozott, s az is 
főleg vasoxydbol állván, legnagyobb részt a tökéletesen 
el nem távolítható Markasittól származik. Azt vélém, hogy 
ezen körülmény az Anthracit utóbb felhozott képződési 
módját bizonyitja. azonban ezen körülmény sem dönthet, 
miután nem lehetetlen, hogy az Anthracit darabkák 
eredeti hamu tartalm a nagyobb volt, s hogy az idők 
folytán az érczteléren még viz által lassankint eltávolítta
tott. E  tekintetben az eddigi előfordulás körülményeiből 
döntő választ nem nyerhetünk.

7*
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Irodalom.
A Vogelsaiijf-féle crista llitokról.

‘ Dr. Abt A ntal tanártól.
('Előadatott a társulat febr. hó 28-án tartott szakgyülésénél

Vogelsang delfti tanár 1870-ben az „Archives Néerlan- 
daisesíl czimü folyóiratban ily czimü értekezést -közölt „Sur 
les cristallites, études cristallogenetiques“ . Ezen értekezésnek 
tárgyai azon képződmények, melyek mesterséges és természetes 
salakokban gyakran észlelhetők, és melyeknél oly nehezen lehet 
tisztába jönni aziránt, vájjon jegöczösek-e vagy nem. Értekezé
sében azon eredményeket közli, melyeket finom salakcsi- 
szolatok vizsgálásából nyert, és azon kísérleteket, melyeket a 
végből tett, hogy a kénnek jegőczödését egy a jegőczödést gátló 
közegben észlelhesse. Mind a kétféle kutatásai azon meggyőző
désre vezették, hogy a jegőczös és az amorph állapot között egy 
vagy több más (közbenső) állapot is létezhetik, melyeket glo- 
bulit-oknak, margarit-oknak, longulit-oknak vagy közös néven 
cristallitokuak nevez. Szerinte „a cristallitok olyan szervetlen 
testek, melyekben a részecskék szabályosan vannak összehal
mozva ugyan, de melyeknek határlapjai nem síklapok, mint a 
jegőezöknél. Ki nem fejlődött, embrionális jegőczöknek tartja, 
melyeknek határai bizonytalanok“.

Ha Vogelsang nézete helyes, akkor a tudományban elesik 
azon éles határvonal, mely eddig az amorph és a jegőczállapot 
között hozatott, és ezen körülmény magában véve elég ok arra, 
hogy eszméjét ismertessük eltekintve attól, hogy kutatásai föld
tani és krystallogenetikai tekintetben felette érdekesek.
Hogy ezen nézetét a salakban előforduló képződményekről meg
állapítsa, a természetet igyekezett utánozni azáltal, hogy a ként 
oly közegben hagyta jegőczödni, mely a jegőczképzést, mint a 
salak, gátolja. E végett két oldatot készített: kénből szén- 
kénegben, és canadabalzsamból szénkénegben, és e két oldatot 
összekeverte. Egy csepp ezen keverékből igen alkalmas a jegőcz- 
képzés észlelésére, mivel a szénkéneg elpárolgásánál az anyag- 
mindig sűrűbb lesz és a közegben előforduló változások könnyen 
megfigyelhetők.

Ha a keverék jól van eltalálva, akkor a csepben rövid idő 
után előtűnnek azon testek, melyeket Vogelsang alakjuk sze
rint Globulit-. Margarit- és Longulit-nak nevez; azonkívül 
valódi jegőczök és jegőczcsoportok. Legelőbb folyó golyócskák 
támadnak, mi nem más mint túltelített kénoldat szénkénegben. 
Ezek egymást élénken vonzzák és nagyobb golyókká egyesülnek,
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mig végve sziláid testek is keletkeznek. De az utóbbiak csak 
akkor származnak, ha a keverékben sok cauadabalzsam nincs, 
és pedig annál előbb, minél kevesebb van belőle a keverékben. 
A szilárd testek legnagyobb része megismerhető jegőczokből 
áll, melyek vagy egyes többnyire egymással párhuzamos octae- 
derek, vagyis pyramisok (a dülényes rendszerből), vagy ilyen 
apró nyolczaljakból képezett csipkés tűk.

A jegőczöken kívül azonban még más alakok is észlel
hetők, melyeket határozatlan nem egyenes határlapjaik miatt a 
jegőczökhöz sorolni nem lehet. És épp ezen alakok voltak Vogel- 
sang  kutatásának tárgyai. Némelyek közülök hosszúkásak, pál- 
czaalakuak, gömbölyű vagy gömbalakú végződéssel (Longuliten). 
Legtöbb azonban gömbölyded, golyó vagy golyódad alakú, tisztán 
átlátszó, mint a fönebb említett golyócskák a túltelített kén
oldatból, és ezen alakot és átlátszóságot még az oldószer elpá
rolgása után is meg tartják. Ezek a globulit-ok. Ezeknek össze- 
csoportosulása által származnak a margarit-ok. A legszebb 
hasonlatokat ezen alakokhoz találni a salakokban és az üve
gekben.

A szóban levő testek keletkezése jó górcső alatt könnyen 
észlelhető, és a tüneménynek sokfélesége a kísérletet még érde
kesebbé teszi. A jegőczökkel egyformán tűnnek elő ; a mint 
az oldószer már nem elég, hirtelen támadnak. Növekedésük több 
ilyen golyócskának egymáshoz való vonzódása és egyesülése 
által történik, holott a jegőczok látatlanúl, vagyis ugv növeked
nek, hogy a kész jegöczhoz járuló anyagot látni nem lehet, vagy 
úgy, hogy ezen golyócskákat magukhoz vonzzák, melyek azon pilla
natban, midőn a jegőczczel érintkeznek, jegőczczé változnak át, mely 
az előbbivel párhuzamos állásban van és mintegy folytatását képezi. 
Az említett tünemény, midőn a kéngolyócskák valamely jegőcz
czel való érintkezés folytán hirtelen jegőczokké megszilárdulnak, 
a legérdekesebb és legtanulságosabb valamennyi ezen kísér
leteknél észlelhető jelenségek között.

Már maga e tünemény az embert azon gondolatra hozza, 
hogy azon kéngolyócskák, melyeket Vogclsang globulitoknak 
nevez, cseppfolyós kénből állanak, álaga Vogelsang sem állítja, 
hogy a kéncristallitok mind szilárd testek, de lehetségesnek 
tartja, hogy némelyek közülök azok, részint azon okból, mivel 
szerinte egy évnél tovább is változatlanul elállhatnak, továbbá 
mivel salakokban hasonló alakú testeket nagy számmal talál
hatni, melyek bizonyára szilárdak. Hogy a szóban levő kéntes- 
tecskék csakugyan cseppfolyósak, a következőből tűnik ki.

Gyakran látni az elpárolgó csepp határán nagyobb kén
golyócskákból álló koszorút; ezen kéngolyocskák kisebbeknek 
felvétele által szemlátomást nagyobbodnak, miből következik,
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hogy a nagyobb tekék úgy, mint a legkisebbek, híg kénből 
állanak. Ezen sárga, világos, a fényt erősen, de csak egyszerűen 
törő tekék vagy tekécskék még sokáig, midőn az oldószer párol
gása már megszűnt, váltazatlanul megmaradnak, különösen ha 
a keverékben több eanadabalzsam van. De a mint egy még 
uövekőben levő kristálytűvel érintkeznek, azonnal egész töme
gűkben megmerevednek és homályosak, vagy már csak áttetszők 
lesznek. Az ilyen megszilárdult homályos golyó a környezet
ből, ha ebben még elég mozgékonyság uralkodik, a kisebb 
átlátszó golyócskákat magához vonzza, úgy hogy jegőcztük támadnak 
rajta, melyeit eredeti alakját néha egészen megváltoztatják. Sőt 
néha megszilárdul egy ilyen átlátszó golyó, látszólag minden 
külső befolyás nélkül, és ilyenkor sugarasan állanak ki belőle 
a jegőcztük köröskörül. Mind a két esetben a golyó körül 
támadt udvar, melyben kis golyócska alig található, mutatja, 
hogyan növekedett a megszilárdult golyó a nyúlós balzsamban.

Ezen átlátszó kéngolyók megszilárdítása Weisz szerint 
azáltal is eszközölhető, hogy valamely szilárd testtel, p. o. egy 
varótüvel megérintjük. Ha ezen kísérletet a górcső alatt teszszűk. 
észreveendjük, hogy azon pillanatban, mikor a tű hegye a híg 
golyóhoz ér, ez megszilárdul, mint a jegőczökkel való érintke
zéskor. Ezen megszilárdulás bekövetkezik még olyan golyóknál 
is, melyek már nehány napig állottak. Hogy a golyók csepp
folyós állapota hosszú ideig is megmaradhat, nem lehet feltűnő, 
ha meggondoljuk, miszerint a canadabalzsam oly légzárólag 
veszi körül azokat, hogy a szénkéneg minden további párol
gása megszűnik. Csak midőn ezen elzáró burok egy helyen 
áttöretik, párologhat el végképen a szénkéneg és válhatik ki a 
kénjegőcz. *)

Ezen golyóalakú képződmények más anyagoknál is előfor
dulhatnak. így ha egy csepp mészoldatot egy csepp szénsavas 
alkálival górcső alatt összekeverünk, a kiváló csapadék egyes 
részecskéi nem bírnak észrevehető jhgőczalakkal. sem kettős 
fénytörési képességgel, hanem golyóalakuak (globulitok) 
500-szoros nagyításnál is. Csak növekedésük alatt veszik fel 
a rhomboeder alakot és a kettős törést; az utóbbit, még mielőtt 
jegrczalakjuk felismerhető volna. Ezen esetben a globulitok 
szilárdak, de ebből nem lehet következtetni azt. hogy a kén
golyócskák is merev állapotban vannak, valamint viszont hibás 
volna a következtetés a kénről a szénsavas mész golyócskák 
híg állapotjára.

*) Ilyen, aajat véleménye kíséretében közölt ismertetés, Dr. E . W eiss- 
tői, mely engem is eẑ n tárgyra figyelmeztetett, található Pogg. Ann. 142 
töt. 324. 1 : (1871).
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A mi továbbá a kénoldat bau előforduló globulitcsoportokat 
fmargaril-oky illeti, ezekről épp oly joggal állíthatjuk, hogy 
cseppfolyósak, mint a globulitokról, melyekből állanak. Már 
azon udvarok is, melyek ezen golyócsoportokat körülveszik, arra 
mutatnak, hogy a legközelebb fekvő tekéoskék a csoportokban 
levő nagyobb tekék növekedésére kellettek.

A kénoldatban észlelhető longulitok végre kétfélék, vagy 
olyauak, melyek a tényt sarkítják és a jegőczöktől csak kicsiny
ségük és határozatlan körülvonalozásuk által különböznek. Vagy 
olyanak, melyek az előbbiekhez ugyan hasonlók, de a fényt 
nem sarkítják, kevésbé hegyesek, és gömbölyüs alakokból 
összetévék.

Oly véghetetlen sokfélék ezen tünemények, melyek ken
és canadabalzsam oldatokkal tett kísérleteknél észlelhetők, 
hogy azokat kimeríteni nem is lehet. Magam is valami 20 féle 
arányban kevertem össze az említett két oldatot, mindannyi
szor más volt a jegőcződési lolyamat, és annak eredménye ; mi 
kétségtelenül bizonyítja, mily nagy befolyása van a folyó alap
anyagnak (közeg) a jegőcződési folyamatra.

Az eddigi tapasztalatokat összevetve, mondhatjuk, hogy a 
cristallit név gyakorlati szempontból más anyagoknál elfogad
ható, anélkül azonban, hogy e szóhoz oly fogalom köttessék, 
mely egy közbenső állapotot mintegy átmenetet az amorpb és 
jegőczös állapot közt fejez ki. Maga Vogelsang is mondja, 
hogy a külső határok tökélet len-ége nem tdég Janua k idd ön-, 
tésére, vájjon az észlelt anyag kristály-e vagy cristallit. Weis: E. 
a régi válaszvonalat az amorph és jegöezA- állapot között még 
a cristalHtoknál i- fentarthatónak véli. Szerinte a globulitok. 
és longulitok a legtöbb esetben amorpb képződmények, de 
némely longulit valódi kristálynak fog bebizonvnlni. különös -a 
ha a tényt kettősen töri. ügy látszik, hogy a természetben az. 
amorpb állapotról a jegőczösre fokozatos átmenet nem létezik, 
hanem hogy ez hirtelen, lüktetve történik : a miért is nem való
színű, hogy közbenső állapotok léteznének. Meg kell vallanunk 
azonban, hogy eddigi tapasztalataink ez. irányban nem elég 
számosak biztos következtetésekre, es hogy a Vogelsang-léle 
kristallit-ok természetének' kipuhatolására még több kísérletet 
kell tenni ilyen gátló közegben megszilárduló anyagokkal.

Még egy a maga nemében egyetlen igen érdekes jegőezö- 
dési tüneményt akarok e helyt leírni, melyet Frankenhoim  *) a gór

*) Pogg. Ann. 40. köt.
*) 1871-ben megjelent a „sur les cristallites“ cszimü munkának a 

folytatása, melyben Vogelsang W eiss ellenvetéseire röviden felel. Minde
nek előtt állítja, hogy ama átlátszó golyók szilárd kénből állanak. Mert, 
azt mondja, midőn bárom éves preparátumaimban a kén golyókat tűvei
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cső alatt elpárolgó salétromoldatnál észlelt; nem azért, mintha a 
fennemlitett képződmények itt is előfordulnának, hanem példa
képen arra nézve, mennyire eltérők ezen tünemények a külön
böző anyagoknál, és mennyire tekintetbe veendők az anyag saját
ságai a jegőczödési tünemények magyar ázásánál.

Ha telitett kálisalétrom-oldatból egy cseppet üvegtáblács
kára kiöntünk, és ezt az oldószer elpárolgása alatt górcsővileg 
vizsgáljuk, eleinte és pedig mindig a széleken tiszta ép rhomboe- 
derek támadnak, és csak későbben dülényes hasábok. Ezen a 
kétalakiságon (dimorpbismus) kívül egyéb érdekes tünemények 
is vehetők észre a jegőczödési folyamat alatt. A salétromtük 
sokkal gyorsabban növekednek, mint a rhomboederek, és feltűnő 
befolyást gyakorolnak az utóbbiakra. Ha egy salétromtü úgy 
növekedik, hogy iránya egy magányos rhomboeder vagy egy 
rhomboeder csoport mellet elhalad, akkor a rhom boederek szem
látomást fogynak, elolvadnak, mig végre egészen eltűnnek; a 
tű pedig hosszabb és vastagabb lesz. Ha ellenben valamely tű 
hossziránya 'éppen egy rhomboeder felé tart, akkor nem sokára 
bele is ütközik, mivel a tű hosszában sokkal gyorsabban növek
szik, mint szélességében. De a mint az érintkezés megtörtént, a 
rhomboeder egészen elváltozik, eddigi tisztaságát elveszti, és 
szemcsés szerkezetű lesz; a tünemény haladó árnyék gyanánt 
húzódik végig a rhomboederen vagy egész rhomboeder-csoporton 
További növekedése ezen elváltozott jegőczöknek már csak a 
dülényes rendszerhez tartozó többnyire párhuzamos alakokban tör
ténik, úgy hogy utoljára a jegőczödési tünemény befejeztével már 
csak ilyen alakok láthatók, és csak ritka esetben marad meg egyik 
vagy másik rhomboeder változatlanul. Csak igen apró alacsony 
cseppeknél találni a megmaradt jegőczök között nagyobb számú 
rhomboedereket.

Ezen sajátságos, a maga nemében egyedüli, tüneményt 
E. Weiss következőképpen véli megfejthetni. A könnyebben 
oldodó rhomboederes ^salétrom csak a csepp szélén képződik, a 
hol az élénkebb párolgás miatt az oldat telültebb: a mint tehát

piszkáltam és a balzsam-tói alkohol vagy benzin által megszabadítottam, 
sohasem vettem észre változást a halmazállapotban. És midőn 'ezen régi 
preparátumokat újra vizsgáltam, azt találtam, hogy némely tojásalakú 
testek, melyek épp oly átlátszók valának, mint a kis tekék, a fényt kissé 
sarkítottak.- -Egyébbiránt,“ folytatja, „a dolog lényege nem abban 
fekszik, vájjon higak-e vagy merevek az említett kéngolyók, hanem 
abban, hogy a kezdetben mindig híg tekécskék (legelső képződmények) 
bizonyos tengelyek irányában szabályosan csoportosulni törekednek. A 
golyóalak és az egyszerű fénytörés a híg és az alaktalan állapotnak felel 
meg, holott a tekek szabályos csoportosulása a jegöczös állapotot hirdeti ; 
igy tehát a cristallitok csakugyan közbenső (átmeneti) alakok, melyek 
azonban csak rendkívüli körülmények között ismerhetők fel“.
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egy ilyen jegőcz beljebb kerül, itt a kevésbé telült oldatban 
újra elolvad. A dülényes hasábokban jegőczödő salétrom, habár 
nehezebben olvad, még is későbben képződik. Ha ilyen hasáb- 
alakú jegőcz növekedésében egy rhomboeder mellett elhalad, a 
folyadék a salétromtü felé kezd áramlani, mivel itt a nehezebben 
oldódó salétrom szilárd alakban lerakódván, a folyadék oly sűrű
séget nyer, melynél a rhomboederes salétrom ismét olvadni 
kezd. Ezáltal a szomszéd folyadék sűrűbb lesz, és a jegőcztük felé 
áramlik. Ezen csupán a sűrűség kiilömbségéből eredt áramlás 
által a rhomboederes salétrom keletkezési helyéről parányonként 
átköltözik a dülényes salétromhoz. Hogy valóban az említett áram
lás, és nem valami távolható vonzó erő oka e tüneménynek ki 
lehet mutatni, ha a kísérletet az által módosítjuk, hogy a salét
romoldathoz kevés gummioldatot teszünk. Ezáltal a vizrészecskék 
mozgékonysága gátolva van, és ha most a jegőczödés alatt vala
mely salétromtű egy rhomboeder szomszédságába kerül is, ennek 
alakjára befolyást már nem gyakorol; a rhomboederek el nem 
olvadnak.

Prof. Ferdinand Zirkel. Mikromineralogische Mittliei- 
lungen.

(Leonh. Jahrb. 1872. 1 H. 1 - 2 5  S. I. Taf.)
A górcsői kőzet- és ásványvizsgálatok terén híres szerző 

ezen czím alatt egyes észleleteket közöl folytatólag az ugyanott 
1870. 801. lapon hasonló czímen megjelent s a „Földt. Közlöny“ 
múlt évfoly. 74 lapján is megismertetett régibb közlemények
hez u. m.

1. Csillogó Obsidián. Sok gyűjteményben található egy 
Cerro de los Navajásról (Mexikóban) származó Obsidián, mely 
különösen ferdén ráeső fényben sajátságos zöldessárga, némely
kor zöldaranyos csillogással bir. Az Obsidián esiszolatainak vizs
gálatából kitűnt, hogy az üveganyag telve van igen apró, szer
felett vékony, többnyire hegyes tojásalakú lemezkékkel, melyek
nek anyaga hasonlóképen üzeg, de kissé elütő szerkezettel bir. 
Mértemig az Obsidian-anyagban sémin legcsekélyebb kristályos 
vagy mikrolithos kiválás sem észlelhető, addig a lemezkék 
anyaga telve van számtalan apró testecskékkel. Látható, hogy 
mint számos más ásványoknál, itt is bezárt s egy irányban elhe
lyezett idegen testecskék okozzák a csillogást, de a lemezkék 
képződése az Obsidián üvegben alig magyarázható ki.

2. Bühne mellett a Hamberg bazaltja. Közelebb leírja 
ezen bazaltot, mint mely sajátságos ásványcsoportulatai miatt 
nevezetes, mert Augit, Olivin, Melilith, Leucit, Nephelin, Hauyn 
és Magnetit járulnak hozzá összetételéhez. Hasonlít ezen bazalt
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ennélfogva az Olaszországban Melfi mellett fekvő Vulturhegynek 
lávájához.

3. Bazalttal érült homokkövek. Ezek egy két ujnyi vastag, 
éles élű oszlopkák Ober-Ellenbachból alsó Hessenben, melyek ezen 
elválásukat a bazalttal való érülés által nyerték. Górcsői vizs
gálat kimutatta, hogy a homokkő quarczszeincséi közé üveganyag 
szivárgott és ott megmerevedett, hasonló a bazaltnak üveges alap
anyagához.

4. Vonalazott Orthoklas. Z. több Orthoklast találván, külö
nösen egyet Siberiából s a többi közt a drachenfelsi Sanidint. is, 
melyek csekély nagyításnál és szabad szemmel is szabályos meg
lehetős párhuzamos vonalozásokkal bírtak, azon gondolatra jött, 
hogy talán, mint a Perthit, Orthoklas és Albit lemezek összenö
véséből eredtek; ;i górcső azonban azt mutatta, hogy ez az eset 
nem áll ezeknél. Sarkított fényben mindig csak egy színűnek 
látszott az egész csiszolat. Erősebb nagyításnál aztán föl is tűnt 
a vonalozásnak valódi oka s az egyrészt igen apró,'sorba helyezett, 
rendesen hosszúra nyúlt üregekből, másrészt hasonló irányban 
belenőtt világos sárgás tücskékből ered.

5. Vulkáni hamu és homok. Több vulkánról való ily anyagot 
vizsgálván, annak ásványi összetételét a lávákéval azonosnak 
találta, de a hamu és homok elegyrészei a következő pontokban 
mégis különböznek a láva elegyrészeitől.
• 1) Az üvegzárványoknak feltűnő nagyobb mennyisége által.

2) Az által, hogy a kristályok igen telve vannak idegen 
ásvány-zárványokkal.

3) Az üveganyagnak túluralkodása által.
4) A roppant sok sötétkarimás buborékok által, melyek az 

üvegben és kristályokban egyaránt láthatók.
5) A mikrolitbeknek sajátságos csoportúin tai által, melyek 

főleg Augitból és Magnetitből állanak.
Ezen különbségek után a hamut és homokot tán mégis 

másnak lehetne tartani, mint a kráterben szétroncsolt és aprózott 
megmerevedett volt lávának. Itt, úgy véli, valóban ugyanazon 
olvadt tömegnek egy elütő megmeredése látszik bebizonyodni s 
pedig minden körülmény gyorsabb kihűlésre és megmeredésre 
mutat.

K. A.

Rieh V. Dräsche. Über Serpentine und serpentinähnliche 
Gesteine. ^Mineralogische Mittheilungen H. 1.)

Több az Alpokból való Serpentini górcső alatt s vegyileg is 
vizsgálván, szerző végeredmény gyanánt kimondja, hogy az 
eddigelé Serpentin név alatt fölhozott kőzetek két csoportra osz
lanak, melyek igen gyakran vegyileg alig különböznek, de annál



feltűnőbben a górcső alatt. Átmenetek itt is léteznek azonban. 
Mindnyájoknak vegyszerkezete a 3 MgO, 2 SiOL, -f- 2 H20  képlet 
által közelítőleg fejeztetik ki.

Az egyik csoport Serpentinjei olivinkőzetek átváltozásának 
terményei. Állandó kísérőik: Brouzit, Bastit, Diallag. —
Ezekbeu rendesen egy hálózat tűnik fel, mely sűrűén kiválott 
Magnetit erecskék által képeztetik, úgy hogy azok szabálytalan 
sokszögű mezőket határolnak. Ezen sokszögeknek bensejében 
gyakran még ép, átlátszó szem látszik, mig a Magnetit mentében 
mindig rostos ásvány látható. Utóbbi az átváltozott, a benső mag 
a még ép Olivin.

Diallag a legtöbbnél már szabad szemmel is látható; úgy 
hogy ily esetben p. Olivin-Diallag kőzetből szármázott volna a 
Serpetin. Ezeket a szerző tulajdonképi Serpentineknek hívja.

A második csoportba tartozunk a külsőleg és gyakran vegy- 
szerkezetükre nézve is megfelelő közetek, melyek górcső alatt 
mást mutatnak.

Már csekély nagyításnál és ráeső fényben ezeknek mind
egyikében, a zöld anyagban fehér talknemű levélkék láthatók. 
Erősebb nagyításnál áteső fényben az alapanyagban épszögényes 
átmetszetek halmaza látható, hosztengelyük szerint tisztán vonal- 
zottak s keresztezett nikólok közt a rhombos rendszerre utalók.

Láthatók ezeken kívül szabálytalan körzetű metszetek, 
melyek szintén két optikai tengelyűek s valószínűleg ugyanazon 
ásványnak a hasadási iránnyal párhuzamosan menő metszetei. 
Láthatók továbbá Magnetit-szemcsék is és egy barnás ásvány, két 
irányú, csaknem derékszög alatt egymás: metsző ha-adékrend- 
szerrel, s ez a Diallag.

A fenemlitett rhombo- rendszerre utaló átmetszetek is két 
ásványhoz tartoznak, mert keménységük különböző. Két üveg 
közt a kőzet porát összenyomva s ez alatt a górcső alatt nézve, 
azt tapasztalta ugyanis a szerző, hogy mig némely szemek az 
említett ásványból, mint a Talk, szélivel nyomattak, mások szét
repedezve összetörtek.

Biztosan azonban n-m lehetet: eldönteni, hogy micsodák, 
igen valószínű, hogy a keményebb Bronzit, a lágyabb Bastit. 
Ennélfogva ezen kőzet inkáid Bronzit- vagy Bastit-kőzetnek 
tekinthető.

Talált a szerző oly átmeneteket is, hol ezeken kívül a 
tulajdonképi Serpentinek magnetit-erek hálózata s ezek mentében a 
hosszrostos ásvány volt látható : tehát hol Olivin is lehetett az 
eredeti kőzetben,

Dr. Xeumayr „I eher Jura-Provinzen.“ (Verhandlungen
der k. k. geol. Keichsaust. 1872 . Nr. 3 .)
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Ezen czím alatt egy igen érdekes közlemény jelent meg, 
melyet becses tartalmánál fogva egészben, a lehetőségig híven, 
adok:

Europa valamennyi jurassi larakodmánya tudvalevőleg 
három térbelileg elkülönített területre oszlik; a mediter
ránba, a középeuropaira és az oroszra, J) ; az elsőhez Spanyol- 
ország, a Cevennák és Alpok, Olaszország, a Kárpátok 
és Balkán félsziget jurája számíttatik, a másodikhoz Fran
cia- és Németország többi részeiben, Angliában, a bálti tarto
mányokban, Brünn és Krakó környékén eléforduló, végre talán 
a Dobrudsából Peters által leirt jurassi képződmények tar
toznak.

Főleg bárom pont az, mely a mint két részbeli lerakod- 
mányokra nézve jellemző megkülömböztető jelül szolgál; a 
kettőnek eltérő petrographiai összetéte, a mediterrani jura hiá
nyos kifejlődése, és a phylloceras- és lytocpras-fajok tömeges 
fellépése ennek cephalopodatartalmú rétegeiben.

A mediterrani jura hiányossága tekintettel a középeuro
paira feltűnő tünemény, mely iránt még nem vagyok képes biz
tos felvilágosítással szolgálni, s a kettő összességének összeha
sonlításánál igen feltűnő külömbséget nyújt; ha azonban a két 
területnek csak két egymásnak szór san megfelelő lerakodmá- 
uyát hasonlítjuk össze, annélkül hogy a többire tekintettel 
volnánk, úgy hogy tehát a hiányosság mint megkülönböztető-jel 
elmarad, hát még mindig marad jellemző külömbség a kettő 
közt, s igy a hiányosság nem szolgálhat átható kiilömbségül. a)

A petrographiai eltérések a legtöbb esetben igen jellem
zők, de mutatkoznak a két lerakodmány-sorozatnak egyformán 
kiképződött kőzetei is, melyek a fauna összetételére vonatkozólag 
még mindig határozott külömbségeket mutatnak.

Ez utóbbiakra, a csupán állattani különbségekre fekte
tendő a fősuly, annálinkább is, miután csak is ezek azok, 
melyeken mai tengereinkben a terület-beosztás alapul. A leg
feltűnőbb és leglényegesebb pont az, miszerint cepholapodatar- *)

*) Kitekintve a még igen kevéssé ismert és talán a mediterránéval 
megegyező krim-kankázi területtől.

Fellmzatot1’ azonkívül még a tetemes buránylerakodások hiánya; 
de csak Strambwrg, Inwald, Nikolsburg, Piassen, Wiminis, Saléve, Echail- 
lon s. a. t. v  '• b btőben közelebbről ismeretessé lett hatalmas burány- 
képződményei.-- két. figyelmeztetnem, hogy kimutassam, miszerint ezen 
külömbség n-m .dl.

Az aptychmeszekre, legmélyebb tengerbóli lerakodásokra, sem fek
tetnék súlyt, miután mellettük szintoly jelleges alpi lerakodások csekélyebb 
▼Ízből mutatkoznak. Az u  tycbusmeszek jelenléte a nagy mélységet tanú
sítja, melylyel a medit-vran-medencze helyenként bírt, annélkül hogy ezál
tal a többi képződményeknél mutatkozó különbségek megfejtetnének.
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talmú rétegek tökéletesen megegyező facieskifejlődése mellett, 
a mediterrán-területiek a phylloceras és lytoceras nemekből 
mindig sok fajt és egyedet tartalmaznak, mig ezek Középeuro- 
pában vagy hiányoznak, vagy csak csekély faj- és egyed számmal 
lépnek fel és sohasem bírtak állandóan megtelepedni.

Az okok, melyek ily eltérő eljárásra képzelhetők, sokfélék ; 
a legközelebb talán az volna, ennek megfejtését a tenger mély
ségének külömbözőségében keresni, és a mediterráni lerakodmá- 
nyokat a nagyobb mélység képződményeinek tekinteni; de a 
szóban álló nemek gyakranta találtatnak ugyan azon rétegekben 
tömeges növényevő gasteropodákkal, myariákkal, burányokkal 
s a. t. egy szóval oly társaságban, mely lakhelyül sekély 
viz re utal.

Egy más megfejtésimódot a kettő közt feltételezett száraz
föld okozta határ nyújtaná; nem látható át azonban, miért zárta 
volna ki egy ilyen, a faunának másképen egészen feltűnő össze- 
hangzása mellett, éppen csak a lytoceras- és phylloceras nemeket, 
annálinkább is, miután ezekből nehány példány mindig a közép- 
európai képződményekben is eléfordul, annélkül azonban, hogy 
itt elterjednének és fontosságot nyernének; az ide való beván
dorlás nem volt gátolva, de a viszonyok nem voltak kedvezők 
a tenyészetnek.

Tekintsük a viszonyokat a suezi vagy panamai földszoros 
két oldalán, vagy két csakugyan szárazföld által elkülönített jura- 
medencze közt, p. o. Dél-Németkon és Éjszak-Franciaország 
„Kimmeridgien“ -jét, akkor sokkal lényegesebbik a külömbségek, 
és csak is egyes fajok közösek. Ellenben igen nagy az "sszhang- 
zás a középeuropai- é? a mediterrán-terület egymáshoz közel 
fekvő vidékeinek egyenértékes lerakod arányai közt; például az 
Aspidoccras acanthicum tartalmú mediterrán-rétegeket akarom 
felhozni, melyekre vonatkozólag igen teteme? anyag után éppen 
pontos álatokkal bírok.

E szintből 80  biztosan meghatározható fajt ismerek; köz
tük 9  lytocerátát és phyllocer.ttát. a többi 71 alak közül 39  a 
középeuropai tenuilobátrétegekheu ismét találtatik, és a 32  közül, 
mely nem közös, 24  a mediterrán-területben is csak egyetlen 
egy helyen találtatott mint rendkívüli ritkaság; a 9 phylloceras- 
és lytoceras-faj közül, mely példányszámra nézve az előttem lévő 
összes anyag több mint 1 3-át képezi, csak 2 találtatott igen 
kevés példányban a középeuropai tenuilobátarétegekbeu. Különö
sen ellene szólnak a szárazföld okozta elválasztásnak a morvaor
szági jurának viszonyai; ott Czettechowitznál mediterráni, 
Olomuczánnál, alig 6 mértföldre, középeuropai képződmények 
találtatnak az Aspidoceras perarmatum és Amaltheus cordatus 
szintjéből; Czettechowitz valamennyi cephalopodái. a phyíloce-
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ráták és lytoceráták kivételével, Olommzániiál is előfordulnak, 
és oly feltűnő összehangzás uralkodik,hogy ezen képződmények 
lerakodásának idejében szárazföld okozta elválasztásra nem is 
gondolható. ’)

Mielőtt saját nézeteiméit kifejteném, tágabb tért kell nyit
nom és a különféle területek földrajzi elterjedését tekintetbe venni: 
a középeuropai és mediterrani jura közti határ, mint ismeretes, 
nagyjában nyugatkeleii folyamattal bir, úgy hogy az előbbi e 
határvonaltól éjszakra, az utóbbi délre fekszik. A középeuropai- 
területtől éjszakra az orosz terjed, melynek jellegéül Moszkva 
környéke szolgálhat. E területhez tartozik a Petsohora-ország 
jurája, valamint Lindström vizsgálatai szerint a spitzbergi. Külö
nös érdekkel birnak azon kövületek, melyeket a második német 
éjszaksark-expeditio Grönlandból hozott, s melyek Toula ur szerint 
egészen az orosz jura jellemét mutatják. Toula fontos, még nem 
közölt, vizsgálatai az orosz-terület kiterjedésére vonatkozó isme
reteinket igen bővítik, és benne most egy az Uráltól Gröulandig 
a középeuropai területtől éjszakra fekvő övét látunk,

A középeuropai- és orosz-terület közti legfontosabb külömb- 
ségek abban állanak, hogy a középeuropai jurában oly elterjedt 
oppelia és aspidoceras nemek Oroszországban hiányzanak, éppen 
úgy, mint a burányszirtek vagy általában a burányok tömeges 
esoportulása. -)

Délről éjszakra tehát három térbelileg egymásra következő 
területünk van, melyeknek elsejében a lytoceras és phylloceras 
nemek, másodikában oppelia, aspidoceras és a szirtalkotó burá
nyok elterjedésüknek éjszaki határát találják; a fauna oly különib- 
ségei, melyek a faciesviszonyok helijbeli behatásától tökéletesen 
függetlenül, csak az éjszakibb vagy délibb fekvéstől befolyásolva 
lépnek fel, nézetein szerint csak az éghajlati-viszonyok és a ten
gervíz hömérsékének különbsége által magyarázhatók meg.

Tudom, hogy ezen állítással azon igon elterjedt és még 
kévéssé tagadott nézet ellen vétek, miszerint a régibb képletek
ben a különféle szélességifokok közt éghajlati külombségek nem 
léteztek, de ha a szerves testek elosztása oly tisztán mutatja, nem 
lehet azon meggyőződésnek ellenállni, miszerint a jura lerakodá
sának idejében szintúgy uralkodtak hévkülömbeégek, mint most, 
miként ezt. már Marcou feltételezte. Igen valószínű ugyan, misze
rint a jura korszak melegebb éghajlattal bírt mint a mai, miután * *)

’-) Ilyen csak a tithon idejében látszott lenni.
*) A donetz bnianymeszei nem az oroez. hanem a kaukazi terület

hez tartoznak, mely a mediterráninak látszik folytatása lenni.



a buráuyszirtek sarkli itára akkorában 25  szélességifokkal éjszaki- 
abban feküdt, mint jelenleg.

Tengereinkben két terület határán a fauna egymással való 
változása csak igen lassan és fokonkénti vegyülés által történik a 
határon, inig a középeuropai és mediterráni jura-lerakodmáuyok 
gyakran igeu közel lépnek egymáshoz a nélkül, hogy átmenet 
volna jelölve, llv gyors változás a mostani tengerekben meleg 
vízfolyások határaiu áll be és így valószínű, miszerint az euró
pai mediterrán-terület egy egyenlítői-folyam által meleg vízzel 
ellátafott, melynek éjszaki határa a két terület határával összecsap.

A nézetek, melyeket itt közöltem, „Jurastudien“ 5 számá
ban, melyek a földtani intézet évkönyvében éppen megjelentek és 
a pennini szirtterület leírását tartalmazzák, valamivel bővebben 
találtatnak.

Bkh.

Vegyesek,
A. in. tudom, akadémiából.

A uiath. és természettud. osztálynak f. é. márcziushó 
11-én tartott szakgyülésében következő földtani tárgy ke
rült elő.

Koch Antal, budai fogymu. tanár, a múlt evuek elején, a 
in. tud. Akadémia megbízásában megkezdvén a Szt.-Endre-Visse- 
grádí trachythegységnek részletes földtani átkutatását, mint 
vendég fölolvasta tavali kutatásainak több eredményeit tartal
mazó előleges jelentését, mely Vissegrád. Bogdány, Tótfalú, 
Pócs-Megyer, Szt.-Endre és Szt.-Lászl" környékére vonatkozik, 
a hova összesen .15 földtan! kirándulást tett.

A kirándulások alatt rendszeresen kezelt gyűjtések ered
ménye körülbelül:

200 darab kőzet-példány
100 „ ásvány

1000 „ kövület , mely anyag, tudományos
ä tdolgozása után, az akadémia rendelkezésére bocsáttatik.

Ezen előleges jelentésben pontonként leiratuak különösen 
azon észlelési adatok, melyek ezen területre nézve mint újak 
szerepelnek s melyeknek rövid kivonata éz.
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1 . Vissegrádon a Várhegy trachytbrecciája részben való
színűen eruptív jellegű, különösen mutatja ezt a kálvária kápol
nája megett föltornyosuló sziklaesoportozat. Eruptív trachyt csak 
a Kalváriahegynek délnyugoti sarkán lép ki, erősen mállva és 
Calcit-erekkel átszőve. Színe piszkos barna, de a Várhegy felé 
átmegy az ismeretes vörös trachytba, a milyenből a főváros 
számára kövezetkockákat faragnak.

Ezen barna trachyt a trachytbrecciának egy fekvetét is 
magába zárja, miből annak fiatalabb korára következtethetni.

2 . A szélesen elterülő lapos hátú Malomhegy hasonló 
barna, üde állapotában egészen fekete trachytból áll, melyet a 
Malom-, Levenczpatak völgyeiben és a Duna mellett is több 
kőbányában fejtenek, de mely technikai czélokra nőm ajánlható, 
mivel már egy év leforgása alatt, a légen állva, földessé mái
nk. Tudományos szempontból szép központ-héjas és lapos táblás 
elválásáról nevezetes, nem különben arról is, hogy a jó minőségű 
vörös trachytba jól észlelhető átmeneteket képez. A Duna partján 
nyitott kőbányákban a ritka oszloposán héjas elválás is észlel- 
tetett.

Ezen trachyt szétmálva vörösbarna nyirokét eredményez, 
mely Vissegrád körül sok szőlőnek talaját képezi.

3 . A trachytbrecciák és tr. tuffok felületi elterjedése annyira 
tetemes, kogy az eruptiv trachyt csak egyes kúpok és részletek 
gyanánt búvik ki ezen általánas takaró álól s ritkábban képez 
nagyobb összefüggő tömegeket, még a hegység belsejében sem.

4 . A vissegrádi Feketehegy tetején és déli lejtőjén felső 
lajta képletü koralloknak igen gazdag leihelyét fedezte fel és 
zsákmányolta ki a jelentést tevő, nem különben óriási osztrigákat 
és egy gerinczesnek bordadarabját is találta a traehytbrecciában.

5 . Bogdány felé a Dunára nyíló völgyecskék alján, a lajta 
képződmények alsóbb, tengerparti jeleggel biró rétegeit találta 
fel, nemkülönben Bogdánynál s a hegység keleti széle hosszában 
még számos helyeken is.

fi. Bogdánynál a Csódi hegy és környéke igen érdekesnek 
találtatott. (Közelebbi leirása a „Földtani Közlöny“ 1871 . IX. 
számában jött.)

7 . Tahi puszta körül negyedkori jelleges parti képződmé
nyek észleltettek.

8. Pocs-Megyernek és Sziget-Monostornak átellenében a 
Dunára nyíló völgyek alján külünöseu jól kifejlődve lépnek ki a 
felső oligocän képletü homok és tályag rétegek, s ezekben sok 
kövület s szép Gypsz kristályok gyüjtettek.
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9 . Szt.-Endre vidékén nevezetes a Tyukovácz völgye, mely
ben az alsó neogén homok rétegekben igen sok kövület talál
tatott.

1 0 . Szt.-László felé végre, a „Deiner Kapia“ nevű szűk 
és hosszú völgyben az Augit-andesit kőzetet találta hatalmasan 
kifejlődve, mely az által is feltűnik itten, hogy nem ritkán egész 
1 vonalnyi vékony táblákban szokott elválni, úgy hogy helyen
ként öspalához hasonlít s födőtáblák gyanánt is használtat
hatnék, ha oly törékeny nem volna.

Bofejeztetett ezen előleges jelentés azon ígérettel, hogy az 
egész hegységnek átvizsgálása és áttanulmányozása után, minden 
észleltek rendszeresen egy monographiában fognak összefoglal
tatni.

A történelem előtti emberi kornak újabb fölosztása.
John Lubboek az eddigi vizsgálatok alapjáu következő 4  kor
szakra osztja fel földünknek azon korát, mely az első ősember 
föllépésétől a történelem időkig terjed. Szerinte az úgynevezett 
kőkorban meg kell különböztetni: a) a palüolithos korszakot, mely 
Frauozia- és Angolországban durva egyszerűen kifaragott kőesz
közök által van jellemezve. Ezek igen régi folvamgörélyek lera- 
kodmányaiban találtatnak számos emlősök marabványaival együtt 
melyek vagy egészen kihaltak, vagy e területet elhagyták; igv
p. a mammuth (.Elephasp-rimigeniusj, a szőrös szarvorrú f Rhi
noceros tichorhinusj, a barlangi medve ( Ursus spelaeusj, a 
vad ló. az ovibos morschatus. Hippopotamus b) a neolithos korsza
kot, mely különösen Schweizben és Dáuiában vau képviselve. 
Találhatni itten már cziszolt kőeszközöket és durva agyagedé
nyeket, az elefánt, a szarvorru és iramszarvas azonban már 
eltűntek. Az érczeknek használata még ismeretlen volt. Követke
zett ezekre c) a bronze-korszaik, melyben ezen éreznek ellőállitá- 
sát és használatát már ismerték. Egyébtekintetekben is előbbre 
haladottnak tekintendő ezen korszak ; agyagedényei finomabbak, 
ezeknek díszítményei nagyob gonddal és csínnal készitvék s. a. t. 
A svaiczi sirhalmok (tumuli) czölöpépitmények bőven tartalmaz
nak e korbeli tárgyakat, d) Éppen úgy el különöl a vaskorszak 
az előbbitől számos tagadó bizonyítékoknál fogva. Arany, ezüst, 
lom. horgany, melyet az Alpok lakói a vasat befestve a rómaiak 
dejében már ismertek, a bronze-korszak népei előtt teljesen 

ismeretlenek voltak. K. A.

8
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105 Krászonyi József Buda 1868.
K ra ft János, Selmecz 1871.
Dr. Krenner József, Pest 1866.
Kritsa Ákos, G yergyó Szt.-Miklós 1872. 
Kubinyi Ágoston, Pest 1850.

110  Kubinyi Albert, N agy-R év 1860.
Kubinyi Ferencz, Pest 1850. Tiszteleti elnök. 
Kuhinka Géza, Kokova 1866.
Kuhinka István, Kokova 1866.
Kuhinka Katalin, Kokova 1866.

115  Kuncz Péter, Pest 1 8t>8
Kuncze Leo, Győr Szt.-Márton 1869.
Kunwald Jakab , Pest 1867.
Láng Ede, Buda 1871.
Dr. Lészay László, Kolozsvár 1867

120 Leutner Károly, Buda 1867.
Litschauer Lajos, Selmecz 1871.
Luczenbacher János, Pest 1867.
Dr. Lutter Nándor, Buda 1867.
Dr. Mácsay István, Zajecsár 1867.

125 Márkus Ágoston, Marmaros-Sziget 1867. 
Mátyásovszky Jakab, Pest 1872,
Meczner Vendel, Buda 1867.
Báró Mednyánszky Dénes, Selmecz 1866. 
Medveczky Árpád, Buda 1858.

130 Meinhold Rudolf Selmecz 1871.
Méray Ferencz, Buda 1869.
Mikó Béla. Rézbánya 1871.
Milkovics Zsigmond, Szt.-Mihály 1866.
Mosel Antal. Kolozsvár 1866.

135 G róf Nádasdy Lipot. 1866.
Návay Gyula, Ronicz. 1867.
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Dr. Nendtvich K áro ly . Ruda 1850. 
Neumann Frigyes, Pest 1871.
N yulassy Antal, Bakonybél 1869.

140 Obiak József, Selmecz 1871;
Oelhoffer János, Angolhon 1871.
Ölberg Frigyes, Zalathna 1867.
Dr. O váry Endre, Szántó 1867.
Pálffy Samu, Abrudbánya. 1867.

145 Dr. P ávay  Elek, Pest 1866.
Péch Antal, Buda 1867.
Perger Ignacz Pest 1866.
Petrogalli József, Beszterczebánya 1867. 
Pettkó János, Selmecz 1852.

150 Pfiszter K áro ly , Buda 1869.
Platzer F'erencz. Selmecz 1871.
Dr. Pólya József, Pest 1857.
Pongrácz Ernő, Beszterczebánya 1871. 
Pöschl Ede, Selmecz 1871.

155 Posepny F'erencz, Bécs 1871.
Posner K áro ly  Lajos Pest 1866,
Prély i István, Pest 1854.
Preuszner József Pest 1867.
Prugberger József Marm.-Sziget 1866.

160 Pulszky K áro ly  Pest 1869.
R ácz István, Szathmár 1869.
Reitter Ferencz, Buda 1867. 
tteitz Frigyes,, Buda 1864. Elnök.
R ichter G yö rgy  Selmecz 1871.

165 R iege l A ntal Pécs 1867.
R ieger János, Sebeshely 1867.
R oha Benedek, Anina 1867.
Rom bauer Emil, Pest 1871.
Róm er F'lóris, Pest 1860.

170. R ó n ay Jáczint, Pest 1868.
R o sty  P á l Duna-Pentele 1850.
R oth  Lajos, Pest 1870.
Dr. R ózsay József, Pest 1 S6 s.
R uffiny Jenő, Dobsina 1S72.

175 R y b á r  István, Pest 1871.
Sa j óhelyi F 'rigyes, Pest 1871.
Sárkány Miklós, Bakonybél 1869.
Sch arf Nándor, Selmecz 1871.
Schneider Gusztáv, Dobsina 1872.

180 Scholcz Vilmos, Turia-Remete. 1867. 
Schröckenstein Ferencz, K ralup  1867.
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Schroll József, Pécs 1867.
Schwarz Otto Selmecz 1871.
Sebestyén Pá l Pest 1866.

185 Dr. Senek István, Selmecz 1871.
Steinhaus Gyula, Selmecz 1871.
Dr. Stessel Lajos, Tapio-Szele 1866.
Süssner Ferencz, N agybánya 1869.
Dr. Szabó József, Pest 1850. Alelnök.

190 Szabó K ároly, Bécs 1867.
Szathmáry Béla, Zalathna 1869.
Széles Dénes, Buda 1866.
Szilniczky Jakab , Selmecz 1871.
Szlavik Daniel, Buda 1867.

295 Szönyi Pál, Pest 1850.
Themák Ede, Temesvár 1869.
Torma Zsófia, Szászváros 1867.
Tóth Ágoston, Buda 1868. Választm. tag.
Tribusz Ferencz, Oravicza 1867.

200 U xa József, Eger 1868.
G róf V ass Samu, Pest 1859.
Báró  Vécsey József, Acsád 1868.
Veress József, Petrozseny 1867.
Vidacs János, Pest 1866.

205 Volny József, Pest 1870.
Dr. W achtel Dániel, Pest 1850.
Dr. W agner Daniel, Pest 1850.
W agner József. Selmecz 1871.
Dr. Wartha Vineze, Buda 1868. Választm. tag.

210  Wein János, Pest 1867.
W eiss Bernát, Pest 1866.
W eiss Tádé, Zalathna 1867.
W'ettstein Antal, Buda 1866. Választm. tag.
Wieszner Adolf, Selmecz 1870.

215 W inkler Benő, Selmecz 1867.
Zemlinszky Rudolf Salgó-Tarján 1866.
G róf Zichy Nándor Buda 1858.
Zlocha Ferencz, Igló  1866.
Zsigmondy Béla, Pest 1871.

220 Zsigmondy Vilmos, Pest 1864. Választm. tag.
E  szerint a magyarhoni földtani társulat jelenleg a 

következő tagokból á l l :
1 pártfogóból, 6 tiszteleti, 3 pártoló, 4 alapitó és 220 

rendes tag b ó l; tehát összesen 234 tagból.
K e lt Pesten 1872. márcziushó 11-én

Bcrnáth József,
társulati titkár.

Pest, 1872. Nyomatott Khór es Wein könyvnyomdájában.


